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Tołpa green nawilżanie - nawilżający krem łagodzący 50 ml
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent TORF CORPORATION

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Tołpa Green Nawilżanie to nawilżający krem łagodzący, przeznaczony do potrzeb skóry normalnej, suchej oraz wrażliwej i podrażnionej.
Krem wykazuje działanie nawilżające, wygładzające oraz kojące.

Charakterystyka
Właściwości kremu Tołpa Nawilżenie:
· Tołpa Green Nawilżanie, nawilżający krem łagodzący, zatrzymuje wodę w naskórku i nawilża go.
· Krem odbudowuje naturalną barierę ochronną.
· Produkt łagodzi podrażnienia.
· Po zastosowaniu kremu skóra jest elastyczna i gładka.
· Kosmetyk zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.
· Skóra odzyskuje swój naturalny blask.
· Substancje aktywne zawarte w kremie: torf tołpa®, ekstrakt z nasion bawełny, ekstrakt z korzenia irysa, pochodna mocznika, gliceryna.

Ekstrakt z nasion bawełny
Ekstrakt z bawełny często wykorzystywany jest w kosmetykach ze względu na swoje właściwości nawilżające i kojące. W swoim
składzie substancja ta zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, wpływające na nawilżenie i ochronę skóry, wspomagając jednocześnie
leczenie podrażnień.

Ekstrakt z korzenia irysa
Wykazuje działanie wzmacniające na skórę, dzięki czemu staje się ona mniej podatna na uszkodzenia. Może przyczynić się do
zwalczania stanów zapalnych oraz sprzyjać poprawie struktury skóry. Pełni rolę naturalnego przeciwutleniacza oraz filtra UV, dzięki
czemu może chronić przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych oraz przed wolnymi rodnikami.

Gliceryna
Jej działanie opiera się przede wszystkim na wzmacnianiu bariery ochronnej skóry, co sprawia, że staje się ona bardziej odporna na
działanie czynników zewnętrznych. Może także zapobiegać utracie wody z naskórka, sprzyjając ochronie przed przesuszeniem.

Pielęgnacja skóry wrażliwej
Pielęgnacja skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych, wymaga doboru odpowiednich kosmetyków o łagodnym
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działaniu. Krem Tołpa Green Nawilżenie został przebadany dermatologicznie i alergologicznie, dzięki czemu wykazuje dużą tolerancją
także dla skóry wrażliwej. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest uczulenie na którykolwiek ze składników kosmetyku.

Przeznaczenie:
Dla skóry normalnej, odwodnionej, podrażnionej i wrażliwej.

Co charakteryzuje linię Tołpa?
Tym, co wyróżnia linię kosmetyczną Tołpa, jest unikalny ekstrakt z torfu, stanowiący jeden ze składników kosmetyków marki. Kosmetyki
Tołpa charakteryzują się zawartością wielu sprawdzonych składników naturalnych, które są bezpieczne dla skóry, a jednocześnie
pozwalają na jej skuteczną i kompleksową pielęgnację. Producent dba o to, aby wszystkie wyprodukowane preparaty zostały
przebadane alergologicznie, dzięki czemu kosmetyki Tołpa wykazują dużą tolerancję dla każdego typu skóry, także wrażliwej. Krem
łagodzący Tołpa Green Nawilżenie stanowi jeden z produktów linii, które chętnie wybierane są w celu nawilżenia skóry normalnej, suchej
i z podrażnieniami.

Stosowanie
Krem nanieść na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Wmasować, zaczynając od szyi w górę. Stosować rano i
wieczorem.

Uwagi:
· Aby krem głębiej nawilżył skórę, regularnie złuszczaj martwy naskórek pillingiem
· Kosmetyk do demakijażu dobieraj do rodzaju skóry, gdy masz skórę odwodnioną, wybierz płyn micelarny lub mleczko zamiast żelu.
· Kosmetyk przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego.
· 0 % alergenów, sztucznych barwników, PEG-ów, silikonów, oleju parafinowego parabenów i donorów formaldehydu.

Zawartość opakowania: Krem Tołpa Green Nawilżenie 50 ml

Składniki
Aqua, Glycerin, Coco Caprylate, C12-C15 Alkyl Benzoate, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Propylene Glycol, Peat Extract,
Hydroxyethyl Urea, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Gossypium Herbaceum Seed Extract, Iris Florentina Root Extract, Ceteareth-20,
Potassium Phosphate, Tetrasodium EDTA, Sodium Polyacrylate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Magnesium Aluminium Silicate, Xanthan
Gum, Pafrum, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin.

Producent
TORF CORPORATION
Fabryczna 11
Kąty Wrocławskie

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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